
DEPARTAMENTO DE LATÍN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO: 

O instrumento principal de avaliación será a realización de exames periódicos. Cada profesor/a realizará 

cantos considere axeitado e escollerá o modelo que considere oportuno. Incluirán cuestións relativas a 

aspectos de historia, cultura e civilización (8 puntos) e cuestións relativas ao léxico (2 puntos). Para obter 

o aprobado en cada trimestre será preciso que a media aritmética de todos os exames sexa de polo menos 

5 puntos. 

Para obter o aprobado final, a media aritmética das tres avaliacións deberá ser igual ou superior a 5 

puntos. Pódense realizar cantas recuperacións se considere oportuno, pero en ningún caso se obterá nelas 

una cualificación superior a 5 puntos. En Xuño haberá una recuperación da avaliación ou avaliacións 

suspensas, na que non se poderá obter máis de 5. 

Compre advertir que a cualificación final pode verse modificada en base á correcta realización das 

actividades que se indiquen (cada profesor/a é libre de encomendar as tarefas que estime oportuno) e á 

actitude e esforzo amosados polo alumnado. Cada tres veces que o alumnado non realice as tarefas 

indicadas lle serán deducidos 0,5 puntos da nota da avaliación correspondente. 

Polo que respecta ó exame de Setembro, abranguerá a totalidade da materia e poderanse obter 

cualificacións de 1 a 10. 

Tanto na convocatoria ordinaria como na extraordinaria, o redondeo á nota inmediatamente superior 

aplicará cando o exceso da nota inmediatamente inferior sexa de 0,5 puntos como mínimo. 

O alumnado que sexa sorprendido copiando ou tratando de facelo quedará suspenso na avaliación 

correspondente. Asímesmo, de non ser posible o exame presencial, se implementarán medios telemáticos 

para a súa realización. 

O alumnado que non poida realizar un exame por circunstancias derivadas do Covid 19 será informado 

polo/a docente da materia da nova data e tipo de proba e será avaliado dos mesmos estándares que o resto 

do alumnado.  



Compre advertir que a falta de asistencia a clase de xeito reiterado e inxustificado fai imposible a correcta 

aplicación dos criterios de avaliación, polo tanto, o alumado que supere o número máximo de faltas 

inxustificadas estipulado polo Centro perderá o dereito a ser avaliado de xeito ordinario. Nese caso, o 

devandito alumnado só poderá examinarse nas probas finais da convocatoria ordinaria ou, se é o caso, 

extraordinaria. 

LATÍN 4º de ESO: 

O procedemento fundamental será a realización de dous exames por trimestre, que incluirán cuestións de 

morfoloxía (4 puntos), léxico (1 punto), evolución de palabras (1 punto) análise e traducción (3 puntos) e 

sobre historia, cultura e civilización (1 punto). A nota final será a media aritmética dos devanditos 

exames. O alumnado suspenso terá dereito a unha recuperación, pero non obterá, en ningún caso, unha 

cualificación superior a 5. 

Para obter o aprobado final, a media aritmética das tres avaliacións deberá ser igual ou superior a 5 

puntos. Pódense realizar cantas recuperacións se considere oportuno, pero en ningún caso se obterá nelas 

una cualificación superior a 5 puntos. En Xuño haberá una recuperación da avaliación ou avaliacións 

suspensas, na que non se poderá obter máis de 5. 

Compre advertir que a cualificación final pode verse modificada en base á correcta realización das 

actividades que se indiquen (cada profesor/a é libre de encomendar as tarefas que estime oportuno) e á 

actitude e esforzo amosados polo alumnado. Cada tres veces que o alumnado non realice as tarefas 

indicadas lle serán deducidos 0,5 puntos da nota da avaliación correspondente. 

Polo que respecta ó exame de Setembro, abranguerá a totalidade da materia e poderanse obter 

cualificacións de 1 a 10. 

Tanto na convocatoria ordinaria como na extraordinaria, o redondeo á nota inmediatamente superior 

aplicará cando o exceso da nota inmediatamente inferior sexa de 0,5 puntos como mínimo. 

O alumnado que sexa sorprendido copiando ou tratando de facelo quedará suspenso na avaliación 

correspondente. Asímesmo, de non ser posible o exame presencial, se implementarán medios telemáticos 

para a súa realización. 



O alumnado que non poida realizar un exame por circunstancias derivadas do Covid 19 será informado 

polo/a docente da materia da nova data e tipo de proba e será avaliado dos mesmos estándares que o resto 

do alumnado.  

Compre advertir que a falta de asistencia a clase de xeito reiterado e inxustificado fai imposible a correcta 

aplicación dos criterios de avaliación, polo tanto, o alumado que supere o número máximo de faltas 

inxustificadas estipulado polo Centro perderá o dereito a ser avaliado de xeito ordinario. Nese caso, o 

devandito alumnado só poderá examinarse nas probas finais da convocatoria ordinaria ou, se é o caso, 

extraordinaria. 

LATÍN I: 

O procedemento fundamental será a realización de dous exames por trimestre, que incluirán cuestións de 

morfoloxía (4 puntos), léxico e evolución de palabras (1 punto), análise e traducción (4 puntos) e sobre 

cultura e civilización (1 punto). A nota final será a media aritmética dos devanditos exames fará media 

sendo ademáis obrigatorio obter na media una cualificación igual ou superior a 5 puntos. O alumnado 

suspenso terá dereito a unha recuperación, pero non obterá, en ningún caso, máis de 5. Á devandita 

recuperación poderá presentarse tamén o alumnado que desexe subir nota (máximo 1 punto). 

Para obter o aprobado final, a media aritmética das tres avaliacións deberá ser igual ou superior a 5 

puntos. Pódense realizar cantas recuperacións se considere oportuno, pero en ningún caso se obterá nelas 

una cualificación superior a 5 puntos. En Xuño haberá una recuperación da avaliación ou avaliacións 

suspensas, na que non se poderá obter máis de 5. 

Compre advertir que a cualificación final pode verse modificada en base á correcta realización das 

actividades que se indiquen (cada profesor/a é libre de encomendar as tarefas que estime oportuno) e á 

actitude e esforzo amosados polo alumnado. Cada tres veces que o alumnado non realice as tarefas 

indicadas lle serán deducidos 0,5 puntos da nota da avaliación correspondente. 

Polo que respecta ó exame de Setembro, abranguerá a totalidade da materia e poderanse obter 

cualificacións de 1 a 10. 

Tanto na convocatoria ordinaria como na extraordinaria, o redondeo á nota inmediatamente superior 

aplicará cando o exceso da nota inmediatamente inferior sexa de 0,5 puntos como mínimo. 



O alumnado que sexa sorprendido copiando ou tratando de facelo quedará suspenso na avaliación 

correspondente. Asímesmo, de non ser posible o exame presencial, se implementarán medios telemáticos 

para a súa realización. 

O alumnado que non poida realizar un exame por circunstancias derivadas do Covid 19 será informado 

polo/a docente da materia da nova data e tipo de proba e será avaliado dos mesmos estándares que o resto 

do alumnado.  

LATÍN II: 

O procedemento principal será a realización dun único exame ao final de cada avaliación,  que será, tanto 

no formato, como no tempo asignado á súa realización, igual ao da ABAU. O alumnado poderá facer uso 

dun diccionario escolar e o seu correspondente apéndice de gramática). 

Ao alumnado que non realice as tarefas encomendadas na clase lle serán deducidos 0,5 puntos da nota da 

avaliación correspondente por cada tres veces que non as faga. Para obter o aprobado final, a media 

aritmética das tres avaliacións deberá ser igual ou superior a 5 puntos. Pódense realizar cantas 

recuperacións se considere oportuno, pero en ningún caso se obterá nelas una cualificación superior a 5 

puntos. En Xuño haberá una recuperación da avaliación ou avaliacións suspensas, na que non se poderá 

obter máis de 5. 

Compre advertir que a cualificación final pode verse modificada en base á correcta realización das 

actividades que se indiquen (cada profesor/a é libre de encomendar as tarefas que estime oportuno) e á 

actitude e esforzo amosados polo alumnado. Cada tres veces que o alumnado non realice as tarefas 

indicadas lle serán deducidos 0,5 puntos da nota da avaliación correspondente. 

Polo que respecta ó exame de Setembro, abranguerá a totalidade da materia e poderanse obter 

cualificacións de 1 a 10. 

Tanto na convocatoria ordinaria como na extraordinaria, o redondeo á nota inmediatamente superior 

aplicará cando o exceso da nota inmediatamente inferior sexa de 0,5 puntos como mínimo. 

O alumnado que sexa sorprendido copiando ou tratando de facelo quedará suspenso na avaliación 

correspondente. Asímesmo, de non ser posible o exame presencial, se implementarán medios telemáticos 

para a súa realización. 



O alumnado que non poida realizar un exame por circunstancias derivadas do Covid 19 será informado 

polo/a docente da materia da nova data e tipo de proba e será avaliado dos mesmos estándares que o resto 

do alumnado.  

ITALIANO I (materia de libre configuración en 1º de BACH): 

O procedemento fundamental será a realización de dous exames por trimestre, que suporán o 80% da 

cualificación total e incluirán probas de comprensión oral (ascolto; 2 puntos), comprensión dun texto 

escrito (2 puntos), gramática (2 puntos) e producción oral (cada exame poderá realizarse en máis dunha 

sesión e pode ser antes ou despois das probas escritas; 2 puntos). O 20% restante acadarase mediante a 

entrega por parte do alumnado dunha serie de tarefas de producción escrita (2 puntos). A cualificación 

final de cada avaliación será a media aritmética dos dous exames correspondentes. 

Ao alumnado que non realice as tarefas encomendadas na clase lle serán deducidos 0,5 puntos da nota da 

avaliación correspondente por cada tres veces que non as faga. Para obter o aprobado final, a media 

aritmética das tres avaliacións deberá ser igual ou superior a 5 puntos. Pódense realizar cantas 

recuperacións se considere oportuno, pero en ningún caso se obterá nelas una cualificación superior a 5 

puntos. En Xuño haberá una recuperación da avaliación ou avaliacións suspensas, na que non se poderá 

obter máis de 5. 

Compre advertir que a cualificación final pode verse modificada en base á correcta realización das 

actividades que se indiquen (cada profesor/a é libre de encomendar as tarefas que estime oportuno) e á 

actitude e esforzo amosados polo alumnado. Cada tres veces que o alumnado non realice as tarefas 

indicadas lle serán deducidos 0,5 puntos da nota da avaliación correspondente. 

Polo que respecta ó exame de Setembro, abranguerá a totalidade da materia e poderanse obter 

cualificacións de 1 a 10. 

Tanto na convocatoria ordinaria como na extraordinaria, o redondeo á nota inmediatamente superior 

aplicará cando o exceso da nota inmediatamente inferior sexa de 0,5 puntos como mínimo. 

O alumnado que sexa sorprendido copiando ou tratando de facelo quedará suspenso na avaliación 

correspondente. Asímesmo, de non ser posible o exame presencial, se implementarán medios telemáticos 

para a súa realización. 



O alumnado que non poida realizar un exame por circunstancias derivadas do Covid 19 será informado 

polo/a docente da materia da nova data e tipo de proba e será avaliado dos mesmos estándares que o resto 

do alumnado.  

 

 

 

 

 


